
Verksamhetsberättelse	  2020-‐2021	  

Verksamhetsåret	  har	  förlängts	  och	  innefattar	  1	  april-‐2020	  till	  31	  augusti	  2021.	  	  

Precis	  som	  förra	  verksamhetsåret	  har	  pandemin	  satt	  kraftiga	  spår	  i	  
verksamheten.	  Styrelsens	  högsta	  prioritet	  har	  varit	  att	  försöka	  hjälpa	  och	  stötta	  
klubbarna	  så	  att	  dessa	  skulle	  klara	  sig	  ekonomiskt.	  	  Dalabridgen	  har	  arrangerat	  
såväl	  lag	  som	  partävlingar	  med	  ”kickback”	  till	  den	  klubb	  som	  spelarna	  
representerat,	  Vi	  har	  också	  subventionerat	  de	  s.k	  ”bridgekryssen”	  till	  de	  klubbar	  
som	  behövde	  detta.	  	  Tävlingsmässigt	  så	  har	  vi	  försökt	  att	  genomföra	  alla	  
tävlingar	  och	  lyckats	  med	  detta	  i	  de	  flesta	  fall.	  	  

DM	  för	  veteraner,	  damer	  och	  mixed	  genomfördes	  på	  BBO	  och	  även	  DM-‐lag.	  	  

Det	  genomfördes	  också	  en	  Silvertävling	  i	  två	  grupper	  i	  december	  med	  
sammanlagt	  46	  par.	  	  

DM-‐par	  och	  individuellt	  samt	  ruter/hjärter-‐tävlingarna	  och	  Lagbarometern	  
ställdes	  in.	  Jubileumsguldet	  och	  jubileumshelgen	  fick	  ställas	  in	  och	  likaså	  
Dalahelgen	  2021.	  	  

Sara	  Asplund-‐Sivelind	  tillsammans	  med	  mamma	  Margot	  vann	  SM-‐Damer!	  

Sara	  Asplund-‐Sivelind	  och	  Karl	  Asplund	  har	  spelat	  med	  i	  landslaget	  för	  SM-‐
mixed.	  	  

Johnny	  Johansson	  vann	  de	  3	  sista	  silvertävlingarna	  under	  Onlinefestivalen	  2021,	  
med	  3	  olika	  partners	  dessutom!	  

Dalabridgens	  styrelse	  har	  under	  verksamhetsåret	  haft	  följande	  sammansättning:	  	  

Peter	  Johansson	  Ordförande	  
Ingela	  Nelander	  Häll	  Sekreterare	  
Janne	  Matsson	  Kassör	  
Jonas	  Engström	  Webmaster	  
Dorothy	  Tägt	  ,	  klubbkontakter	  
Magnus	  Barkskog,	  biträdande	  DTL	  
Kristin	  Nedlish,	  DTL,	  avgick	  ganska	  snabbt	  till	  följd	  av	  tidsbrist	  och	  ändrade	  
arbetsförhållanden.	  Eric	  Behm	  har	  sedan	  Kristins	  avhopp	  varit	  adjungerad	  in	  i	  
styrelsen	  för	  att	  stötta.	   
	  
Revisorer	  har	  varit	  Kjell	  Staffas	  och	  Åsa	  Eriksson.	  Suppleanter	  till	  revisorerna	  
har	  varit	  Bosse	  och	  Margot	  Sivelind.	  	  
Valberedning	  har	  bestått	  av	  Håkan	  Gabrielsen	  och	  Jörgen	  Classon,	  
(sammankallande)	  
Styrelsen	  har	  under	  gångna	  året	  haft	  6	  protokollförda	  sammanträden	  och	  ett	  
konstituerande	  möte	  samt	  massor	  av	  kontakt	  via	  Whatapp.	   
	  
Peter	  Johansson	  
Ordförande	  Dalabridgen	   
	  


